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AKTUALI

Monata informilo de Sovetia Esperantista Junulara Movado
-------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------

La agadjaro 1977/78 l28(52) Aprilo

PLISUKCESIGI NIAJN AMASAJN ABANŬOJB 
(beeponde al V.Ebel Icaj V. Vj azovce v)

Venis printempo, Icaj la esperant istoj jam forblovas polvon de 
valizoj kaj dorsosakoj, preparigante al la mgjaj regiona! renkonti
ĝoj kaj, la someraj tendaroj. Atendo de baldaŭaj renkontigoj Ĉiam 
estas goja kaj^gor spertaj esperantistoj kaj por la novicoj. La 
spertuloj antauguas eblecon denove post longa vintra izoligo mergi 
sindan la karan amikan etoson, gissate paroli en Esperanto, inter
ŝanĝi la sperton de agado. La komencantojn allogas nur sola vorto 
"Esperantujo”, pri kiu ili dum tutavjaro timetis eĉ revi.

Por ni, organizantoj de^la aranĝoj, al la kutima ĝojo miksiĝas 
maltrankvilo: cu ne okazos ci-foje nia Esperantujo teda kaj laciga 
por spertaj esperantistoj, kaj por komencantoj - senutila kaj neal
loga? Ni ne allasu tion, tial ni devas anticipe pensi, kion fari 
por ke estu niaj tendaroj kaj renkontiĝoj plensukcesaj.

En kadroj de unu artikolo certe ne eblas prilumi ciujn flankojn 
de la problemo, kaj mi volas tusi nur apartajn.

La cefa, kio malkontentigas multajn niajn aktivulojn, estas ne 
tre alta lingva nivelo kaj manko de lingva disciplino en la tenda
roj. La kamaradoj serioze meditas kaj demandas, pro kio tio okazas 
kaj kiel eviti la mankojn. La ple! gravajn kialojn oni vidas en: 1) 
abundonta homoj, kiuj *ne  estas ec komencantoj" kaj kiuj "maluti
las, eĉ malhelpas al la tendaro"; 2) malbona organizo de Paroliga 
("marsiga, anekdota, krokodiliga") periodo; 3) ne tra serioza rila
to de instruistoj al"sia sankta devo". Konforme al tio eetas propo
nataj diversaj rimedoj por solvo de la problemo. Prikonsidero ni la 
proponojn kaj provu trovi optimumajn variantojn. °

Pri abundeco de "krokodiloj". Por ĝin eviti, ĝis nun estis pra
ktikata fakte nur sola rimedo: apelo al konscienco de klubestroj - 
rekomendantoj. Kiel montris la sperto, tio restas senefika. Aŭdiĝis 
ankaŭ pli "radikalaj" proponoj: "severe rilati al la fuerokomendoj” 
kaj eo "forpeli arogajn krokodilojn el la tendaroj”. La unua el la 
proponoj estas tro nebula, la dua - tro rigora...

Sed la solvo povas esti -sufiĉe simpla. Necesas versajne fiksi 
optimuman proporcion inter diversnivelaj tendaranoj Icaj firme sekvi 
ĝin. Ideala proporcio evidente estus jena: por unu bone parolanta 
esperantisto - unu kontentige parolanta kaj unu parolanta elemente. 
Eble ni proponu diversajn proporciojn por diversaj kategorioj de la 
kluboj, «kzemple: por "A" kaj "B" - 1:1:1, por ”C” - 1:2:3, por la 
kluboj-kandidatoj - 1:3:4. Por efektivigi tiun sistemon, necesas 
nur anticipe averti la klubestrojn, ke la aliĝiloj de la kluboj es
te s akceptataj nur en tia proporcio, "superfluaj" aliĝiloj estos 
simple revenigataj. Tia rimedo vere postulus de la klubestroj "se
lekton de aliĝantoj" kaj evitigus la faktojn, ke aktivuloj de apar
taj kluboj veturas al la konferenca tendaro, sed komencantojn sen
das al la alia (kiel pasintjare faris ekzemple Omska kaj Talgara 
kluboj).

Individuajn esperantistojn lau mi necesas trakti tiel: se la 
kamarado aligas unuafoje - akcepti lin nepre (ĉar li estas potenci
ala fondonto de nova E-klubo), se jam ne imuan fojon - kondice ke 
en pasintaj tendaroj li montris sin sufiĉe aktiva kaj disciplinema.
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Kiel punrimedo por "arogaj krokodiloj" estie proponita forpreno de 
poentoj de la kluboj, kiuj liveras tiajn "hipopotamojn". La propono 
al mi sajnas tauga (ekzemple, -10 poentoj pro ciu rompanto de ling
va disciplino). „

Pri Paroliga periodo. Gi estas, lau mia opinio, unu el ia plej 
brilaj elpensoj de SEJ K-anoj. En idealo ĝi estae la plej tauga for
mo Dor lingva perfektigo de novaj esperantistoj. Ciuj mankoj, kiujn 
ni 'havis ĝis nun en tiu ci sfero, estis simple pro nesufiĉa sperto 
en organizo de la aranĝo. PP estis efektivigita fakte nur dufoje: 
en SEJT-18 kaj OrSEJT-19 (la unua provo en SEJT-17 fiaskis).

Dp, kiajn mankojn ni havis en la estintaj PP-oj? En Tinvina PP 
tiuj estis: nesufiĉa kvanto de spertaj esperantistoj, kion kauzis 
la SEJM-Konferenco samtempe kun PP; malbone ellaboritaj vojplanoj 
kaj manko de lokaj turistaj gvidantoj, pro kio la grupoj miltan te
mpon perdis pro misvagoj. En Miassa PP ci-rilateestis sola manko: 
tro komplikaj vojplanoj, pro kio iuj kamaradoj "lamentis pro longa 
marŝado kaj ‘azena' tendotrenado", aliaj ekvidis en tio vanan per
dadon de la "valoregaj PP-horoj". La problemo estis starigita klare: 
ĉu marŝi dum PP aŭ sidi pogrupe en diversaj lokoj (au "oficiale" en 
la tendaro) kaj tutan tempon dediĉi nur al instruado? .

Hia opinio estas : dum ni ne havas unuecan programon kaj reko
mendojn por PP (ŝuldo de la Instrua fakoQ» ni rajtigu ĉiun grupes
tron memstare elekti por sia grupo tiun au alian fonion de PP (cer
te kun anticipa interkonsento inter la grupestro kaj Klubo-Mastro).

Mi ekzemple, kiel grupestro de PP, neniam konsentus sidi kel
kajn tagojn sur la sama loko. Tio estus lau mi tro enua. Krome mi 
preferas naturan formon de paroligo dum PP. Interalie, k-do Vjazov
eev ne tute ĝuste komprenis la eзрrimon "instruado en naturaj kondi
coj". Tio signifas ne nur instruadon eksterurbe, en arbaro, sed unu
avice - ne lecionan, sed liberan formon de paroligo dum ĉiutaga ko
mune? vivo kaj interkomunikado de la grupanoj. Oe tiu formo eola gru
pestro nenion atingos. Por sukceso de la entrepreno necesas havi en 
la grupo bonan proporcion inter spertaj kaj komencantaj esperantis
toj. Ju pli multe da bone parolantaj grupanoj - des pli rapide ekpa
rolos la aliaj. (Spertuloj, konsideru tion kaj ne evitu PP-ojn - vi 
• stas tre bezonataj tie!) Certe devas esti^ankaŭ specialaj instruho- 
roj, sed nelongedauraj (ne pli ol 2 horoj ĉiutage) kaj interesaj por 
ĉiuj, nrefere en luda formo ("Amuza gramatiko" de A.B.Rogov prezen
tas riĉegan materialon por tio). Doestas evidente, ke por la "natu
ra formo" surloka sidado tute ne taugas: ju pli aktive kaj varie vi
vos la grupo, des pli interesa kaj lingve utila interkompreniĝo es
tos en gi. Krome, ni ne forgesu pri agrableco de niaj aranĝoj. Vetu
ri milojn da kilometroj al belegaj yralaj aŭ Altajaj montoj por sidi 
tie kvin tagojn sub arbedo kaj remaĉi gramatikajn regulojn estae ne 
brila perspektivo eĉ por komencantoj.

Pri la instruistoj. Ili estis riproĈitaj pro du "pekoj": pro 
"instruo senpreciza programo kaj sen rezulto" kaj pro tio, ke "ans
tataŭ ĉiun liberan minuton utiligi lingve, oni preferis uzi ĝin por 
naĝado, pilkado au fresa anekdoto*.  Pri la programo - pli ĝuste, pri 
gia neekzisto - jam temis supre, kio koncernas la duan riproĉon, gi 
estas laŭ mi ne tre justa. Instruistoj ja ne estas aŭtomatoj, ili ne 
povgs senĉese labori. Finfine ili venis al la tendaro ankaŭ por re
freŝigi, sed ne por perdik siajn sanon kaj fortojn. Do ni ciuj imita 
ripozu en la tendaroj: naĝu, sunbruniĝi, ludu, ridu - por poste dum 
la jaro kun novaj fortoj kaj humoro daurigi la batalon por nia nobla 
ideo. .Sed Ie cefan kondiĉon ni konstante devas sekvi: labori kaj 
amuzigi nur en Esperanto.

Lingva nivelo kaj lingva disciplino en la tendaroj estas nia io
ta*  sna problemo. Sed mi volus kelkajn vortojn diri ankaŭ pri la "eks
tara"-. Temas pri soci-politika resono de niaj renkontiĝoj. Kia mova
da estas socia fenomeno, pri tio ni devas ĉiam memori organi 
HiCĴn amasajn aranĝojn. Preeipe tio koncernas la regionajn renkonti-
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gojn, kiuj kutie» trapasas en urbaj kondiĉoj. Ni devas konvinki la 
socion, ke ni estas homoj, kiuj vere batalas por la plej noblaj 
idealoj de la homaro: paco, interpopola amikeco, socia progreso.

De tiu ci vidpi nkto modela estis CRRER-16, okazinta la 6-an - 
8-an de novembro en Ivanovo. Ĝia programo enhavis tiajn gravajn 
erojn, kiel partopreno en la festa urba manifestacio, vizito al 
memoriala komplekso "Ruĝa Talka" kun meto de floroj al la monumen
to kaj komuna fotado ĉe Eterna fajro, prelegoj de aktivuloj pri la 
temoj "60-jara jubileo de Oktobro kaj aktualaj taskoj de junularaj 
E-kluboj" kaj "Partopreno de soveta esperantistaro en la pacmovado", 
kolekto de mono por Pacfonduso, subskribo de salutleteroj al lokaj 
oficialaj instancoj.

Eblas ankoraŭ variigi formojn de soci-politikaj kaj soci-utilaj 
arangoj en kadroj de niaj renkontiĝojn, sed organizi tiajn aranĝojn 
necesas nepre. Mi memorigas la cefan temon gor la majaj regionaj 
renkontiĝoj kaj someraj tendaroj — "60-jarigo de VLKSM kaj sovetaj 
junularaj E-kluboj" (rigardu la artikolon de A.Melnikov en "A"-3,

organizantoj de la estontaj renkontiĝoj 
energion, firmecon en la streboj «kaj po-

L.Novikova, v/p pri renkontiĝoj.

p. 31-33)'.
Fine mi deziras al la 

rican fantazion, 
atuloj. Sukceson

vulkanan 
al vi!

I N F
Okcident-Sovetia Esperantista Junulara Tendaropri la 20-a

OKMILO № 1
(OkSRJT-20) ' J

Loko. La 2O-a OkSEJT, dedicita al la 60-jara jubileo de VIKSM 
kaj la 11-a Tutmonda Festivalo de Junularo kaj Studentoj, okazos 
en Dagestana ASSR en pitoreska Bujnakska regiono (ĉ. 60 km de la 
urbo Mafiackala).

Tempo. La tendaro daŭros 12 tagojn: la 7-an - 18-an de augusto 
1978. л

Kondiĉoj. La partoprenontoj de la tendaro loĝos en turistaj 
kondicoj, t,e. tendoj, dozmosakoj, komuna kaldrono ktp.

Partoprenrajto. La tendaron rajtas partopreni anoj°de SEJM-kiu- 
boj saj subtenantaj, kluboj, krome - aliaj esperantistoj en aĝo ĝis 
40 jaroj; ciuj aliĝantoj devas esti parolkapablaj esperantistoj kaj 
nepre havi rekomendon de SEJM-Konsilantarano. La kluboj plene res
pondecas pri la lingva nivelo kaj disciplino de la rekomenditoj. 

Sn la programo estas planataj: E-instruado en ciuj 
niveloj, dedica mitingo, prelegoj, konkursoj, festoj, ekskurso kaj 
aliaj interesaj kaj agrablaj programeroj.

Kotizo estas duparta: a) aliglotizo (por organizaj elspezoj) - 
4 rub. por lernantoj, 5 rub. gor studentoj, 6 rub. por ceteraj- b) 
partoprenkotizo - 3 rub. por ciu par^oprentago (manĝado, litaĵoj).

Adresoj kaj telefonoj.
1. Junŭsov Abdurafiman Gaĝijeviĉ, prezidanto de la Prepara Komi

tato - 367012 Mafiackala, ab. ja.^074; tel. oficaj 71273, 70386.
2^Anlakov^Magoiaed Ismail ovio, vicprezidanto - ul. Sovetskaja
3. Afilakova Zilja Samiljevna, sekretariino - la samaj.
4. Bogoslovskaja Galina Nikolajevna, re spondeon!i nn пух ia 

programo - adreso'la sama kiel eei,
5. Rusanov Vladimir Ivanovio, membro de la Prepara Komitato - 

ul. 26 Bakinskifi komissarov 80a - 3; tel, 25779.
La kotizojn kaj parton "A" de la aliĝiloj sendu pogrupe al A. 

Junusov (adreso supre), parton "B" - al Novikova Ludmila Leonidovna 
-456323 Misse Oeljabinskoj obi., ab. ja. 25.

La kotizoj kaj aliĝiloj estas akceptataj ĝis la l-a de 
Ekstrema limdato - la 15-a de junio, *

ie 1.
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Ciujn (sin)proponojn pri la programo da la tendaro sendu al A. 
Junusov teaj G.Bogoslovskaja (adreso supre).

Personoj, neglektontaj.la tendaran kaj lingvan disciplinon, es
toa eksigataj el la tendaro.

Veno por neplena tendara periodo estas ebla, sed nedezirinda. 
La nevenintoj, kiuj frue avertos, rericevos la parton «b*  de la ko
tizo kaj la tendarojn atributojn (insigno, emblemo ktp).

Tendara Komieiono.

KB DARAJ LABOROJ KB OrSEJT-20

En la tendaro estas antauvidataj jenaj laboroj:
1.Adiaua maskobalo (organizi). 2. Akvoeekuriga sotto. 3.Artaj 

prezentoj (organizi la konkurson). 4.Aŭtografoj (organizi la kolek
tadon). 5.Bela lego (organizi la konkurson). 6.Biblioteko (gvidi).. 
7. Butiko tendara. 8.Dancoj (organizi). J.Deĵorado tuttaga en: a) 
kuirejo, b) tendarejo, c)fajrejo. lO.Deĵoreetro. 11.Deklamarto (or
ganizi la konkurson). 12.Ekspozicioj (organizi). 13.Ekzamena komi
siono (ekzameni progresantojn). 14.Encikl2pedio tendara (verki). 
15.Festo de naskigintoj (organizi). lĉ.Fiakaptista konkurso (orga
nizi). 17.Fotado komuna (organizi). lS.Fotoservo. 19.Gaja vespero 
(organizi kaj gvidi). 20.Gimnastiko matena (gvidi). 21.Gitarmuziko. 
22.Ilustra grupo. 23.Infana grupo (gvidi E-programon). 24.Interkona 
vespero (organizi kaj gvidi). 25.Interpretista konkurso (organizi 
kaj gvidi). 26.Kantoj (instrui). 27,Klubo de Gajaj kaj Spritaj (or
ganizi la programon). 28.Komsomolestro. 29. Koncertoj (prepari pro
gramerojn). 30.Koncerto por aborigenoj (organizi). 31.Kuiristo. 32. 
Laborbrigado antautendara. 33.Labortago en apuda kolhozo (organi
zi^. 34.Lingva komisiono. 35.Loterio (organizi kaj gvidi). Зб.Ьшв- 
bilda vespero (organizi). 37.Magnetofona servo. 38.Mangejeetro. 39. 
Medicina servo. 4O.*'Miss  kaj Mister Esperanto" (organizi la elek
ton). 41.Mitingo (organizi). 42.Murgazeta redakcio. 43.Muziko (or
ganizi). 44.Neptun-festo (organizi kaj partopreni). 45.Oratora kon
kurso (organizi)*  46.Paroliga grupo (gvidi, instrui). 47.Pedagogia 
Seminario. 48.Posto tendara. 49.Prelegoj en E-Universitate/. 5O.Re- 
gietrado de venantoj. 51.Rektoro de la E-Universitato. 52.Revenaj 
biletoj (aĉeti). 53.Sociologia enketado (organizi). 54.Sportaj kon
kuroj (organizi). 55.Statistiko tendara (kompili). 56.Tajpistino 
tendara. 57.Tendara Estraro. 58.Teo vespera (organizi). 59.Traduki
sta grupo (gvidi). 6O.IVriBta gvidanto en PP. 61.Verda milico. 62. 
Vesperaj ludoj (organizi). 63. Viktorino (organizi).

Ciu partoprenonta la tendaron devas laŭeble anticipe sciigi al 
Prepara Komitato, pri kiu tendara tasko li (si) volus okupigi. Pre
para Komitato notas Ie respondeculojn kaj, se estas bezono, propo
nas al apartaj partoprenontoj aliajn, ol tiuj petis, tendarajn tas
kojn. Ciu jam hejme pripensu plenumon de aia tendara laboro, prepa
ru bezonotajn aĵojn kaj la planon sciigu al Prepara Komitato. Por 
la taskoj 15, 19, 24, 44 sin proponu E-kluboj.

Prepara Komitato de OrSEJT-20 (656099 Barnaul а/кЩ

PROJEKTO DE TAGORDO POR OrSEJT-2O

7.50 - 8.10 - ellitlĝo.
6.10 - 8.30 - matena gimnastiko. л
8.30 - 9.00 - sinlavado, banado, naĝado en la lago. 
9.00 - 9.30 - matena kunveno.
9.30 - 10.00 -matenmanĝo.
10.00 - 10.30 - libera tempo, kunsido de la Tendara Estraro.
10.30 - 12.00 - E-Universitato (aspra por ciuj), tradukista korao
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12.00 - 12.30 - libera tempo, naĝado.
12.30 - 14.00 - paroliga, tradukista, eventuale aliaj kursoj.
14.00 - 14.30 - tagmanĝo. '
14.30 - 16.00 - libera teapo, naĝado, sunbruniĝo.
16.00 - 17.30 - Pedagogia Seminario, instruado de novaj kantoj.
17.30 - 18.30 - pure privata tempo de la grupoj (preparo de hejmaj

taskoj, demandoj al la instruistoj), preparigo al 
vesperaj aranĝoj, eldono de murgazeto, laboro de B- 
biblioteko ktp.

18.30 - 19.30 - konkuroj, konkursoj, viktorinoj ktp.
19.30 - 20.00 v vespermanĝo. 4
20.00 - 20.30 - libera tempo, preparigo al vesperaj arangoj.
20.30 - 22.30 - vesperaj arangoj.
22.30 - 24.00 - dancoj, ludoj, kantoj.
24.00 - 7.50 - firma dormo, silento en la tendara teritorio.

Prepara Komitato.

KB NUR EL LINGVA VIDPUNKTO

La letero de V^Vjazovcev pri PP ("A"-6) estas direktita al L. 
Kovikova, sed ankaŭ mi, kiel iniciatinto de PP, sentas devon reeni, 
kvankam pri la temo mi jam skribis (en ”An-ll(44), bv. relegi!).

Devigi junajn homojn dum 10 - 15 tagoj sidi surloke sen konati
ĝi kun naturo malsimila al la hejma, sen ebleoo eksenti ĝuon de fi
zika agado estae malbona spritaĵo. Leginte la "malfermitan leteron*}  
mi rememoris vortojn de la tendara kanto, proponita por Kieva SEJT: 
"Sed ne estas ni turistoj, nek sportistoj, nek kantistoj - estas ni 
esperantistoj en tendaraj". Tute en spirito de k-do Vjazoveev» "Nur 
esperantisto" estas eble genia, sed nenormaleco. La plimulto volon
te parolus Esperante ne nur pri Esperanto. Ni tion konsideru.

Laŭ mi tute ne necesas 2500 radikojn enkapigi antaŭ ol veni la 
tendaron. Suficas 600 - 800 kaj scio de la elementa gramatiko - ĉi
on ĉi necesas lerni hejme. PP devas prezenti al komencanto tion, 
kion ne ĉiam sukcesas doni la kluboj surloke - elementan konversa
cian lingvopraktikon. Granda grupo (tendaro) ragide dividigas je du 
pli-malpli konstantaj partoj - parolantoj kaj auskultantoj. En mal
granda (PP-) grupo estas pli facile paroligi komencanton. En PP- 
Ŝrupo novico de mateno ĝis vespero estae antaŭ la okuloj de la gvi- 
anto, en la tendaro - nur dum kelkaj instruhoroj. Jugu mem, kiam 

pli efike ebla? paroligi. Tasko de la gruggvidanto estas suflori 
temojn por konversaciado, peni ke anstataŭ nacilingve oni ĉion pri
parolu en Esperanto. Dum 3-4 tagoj eblas pli bone ol dum kiu ajn 
ekzameno esplori lingvomankojn de ĉiu grupano kaj rekomendi,, laŭ 
kiu direkto devusvtiu labori dumtendare kaj post la reveno hejmon.

PP celas ankaŭ faciligi-adaptiĝon de novico al E-kolektivo (te
ndara). Ni ĉiuj scias, k*  komencantoj longe sentas sin fremdaj post 
la apero en E-klubo (iuj gro tio Ĉesas la vizitadon). En la tendaro 
komencnnto-melankolulo, eĉ flegmulo povas ĝisvivi la fermon sen al
paroli iun (kaj eŝ sen esti alparolita, kiam samurbaj aktivuloj 
dronas en E-aferojp. En PP^grupo ĉiuj estas lingve samrangaj - la 
komunikado faciligas, ankaŭ pro tio ke ĉiuj baldaŭ persone konati
ĝus. La tendaran kolektivon PP-grupanoj eniros ne individue - estoa 
pli facile adaptigi. Cetere, ĉu vi rimarkis, ke en E-klubo pli fa
cile ekvivas ne izoluloj, sed grupetoj de amikoj?

Gvidi PP—grupon ne estas facile. Necesas scii adapti siajn pla
nojn al lingvonivelo kaj interesoj de la grupo. La gvidanto estu 
preta duminuta insisti (sed ne tede) pri uzo de Esperanto. Povas 
esti, ke iu grupgvidanto katenis sian grupon apud la tendaro mem - 
por forkuradi tien. Povas esti, ke iu alia provis formi la kolekti
von per komuna drinkado. Sed ni ne juĝu pri la ideo de PP laŭ fusa! 
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ekzeaploj. Ĉi-jaraj SEJToj okazos en tre interesaj regionoj de So
vetio. Cu eblas samtempe spertigi en Esperanto kaj gui la naturon? 
PP Jam respondis: Esperanto kaj turismo ne eetas antagonistoj.

V.Silas (Vilnius).

PROGRESANTOJ EK TENDARO

Dankon al k-do Vjazovcev pro tiel brila artikolo en "Aktuale". 
Hi bezonas pli da similaj artikoloj en nia organo. Sed teni paroli
gajn, grupojn en unu loko side, kiel en antaŭaj tendaroj, - ni al 
tio ne konsentas. Sub "ni" mi komprenas minimume Barnaulan E-klubon 
kiu en Bia diskuto pri la artikolo unuanime decidis: parolantaj 
grupoj devas esti piediraj. Alia afero estas, ke organizintoj de du 
antaŭaj tendaroj (Tiĥvin, Miass) trouzis la piediradon, pro kio ne 
sufiĉis tempo por la plej ĉefa - praktikado de la lingvo.

Dum la kluba diskuto ni decidis, ke piediraj grupoj devas ĉiu
tage marsi 7 km aŭ eĉ malpli depende de la vojplano. Certe en la 
tendarejo restos grupo (au du) el homoj kiuj ne povos piediri pstfo 
la sanstato aŭ tre ne emas tion.

Pri krokodilado. Pravas k-do Vjazovcev (kvankam tio estas delo
nga vero), ke "krokodiloj" ne devas esti en la tendaro. En antaŭaj 
tendaroj oni batalis kontraŭ кг о kodilintoj duonserce-duonserioze. 
En ĉi-jara tendaro ni severigos la batalon. Vere la nocion "kroko
dilo" oni komprenas tre larĝe. Mi kuraĝas proponi mian varianton: 
krokodilanto estas tiu, kiu uzas inter esperantistoj nacian lingvon 
ne dezirante (provi) paroli en Esperanto. Kaj ne nur progresanto 
povas esti trkrokodilo", ni en la klubo havas du esperantistojn, ki
uj emas krokodili kun progresantoj, ne dezirante instrui al ili la 
lingvon. Ni tamen ne forgesu ke ekzistas du tipoj de "krokodiloj": 
voi aj kaj nevolaj. Pro tio estas granda eraro, ke iuj esperantistoj 
krocag al ĉiu ajn progresanto la nomon "krokodilo". Tio ofendas, 
forpuŝas progresantojn el nia kolektivo. Tiel ni povas perdi eston
tajn esperantistojn*  Multajn vortojn progresantoj ankoraŭ ne sukce
sis ellerni, kio pusas al nacilingva parolado.^La tasko de esperan
tistoj estas helpi al ili lerni. Ekzemple, ekaŭdis ni iun naciling
van esprimon - tuj diru ĝin en Esperanto, petu ripeti, klarigu no
vajn vortojn ktp.

Laŭ mia opinio, en la lastaj tendaroj la esperantistoj pli mal
proksimigis de la progresantoj. Tiu procedo estas komprenebla: ve
nas batalantoj por Esperanto, poetoj, lertantoj pri la lingvo; por 
ili estas pli interese kaj pli utile uzi la tempon por kontaktoj 
kun samniveluloj. Sekve ni devas teni iun ekvilibron: sperta espe
rantisto kaj kijn aliaj spertuloj parolu-diskutu, kaj multon da tem
po dediĉu ankaŭ al progresantoj. Mi volas anonci, ke 0rSEJT-20 es
tos dedicita plejparte al la progresantoj - rezervo ĉ,e la E-armeo.

Se ni multon promesas al la progresantoj, ni ankaŭ postulos de 
ili la lingvan disciplinon. Jam en ia unua-dua tago de la tendaro 
ni planas forpeti eljjrSEJT unu-kelkajn obstinajn krokodilojn, en 
la sekvaj tagoj - laŭbezone. Hi petas ĉiujn klubestrojn averti pri 
tio la partoprenontojn de 0rSEJT-20.

La generala skemo de laboro por esperantigo de progresantoj es
tae prezentota baldaŭ per aparta artikolo.

A.GonSarov (Barnaul).
IE TIMU ERARI, HONTU KROKODILI

La aŭtoro de la malfermita letero al L.Novikove videble estas 
laaksimalieto. Kiel estas konate, personoj de tiu speco eetas malma
turuloj aŭ (kaj) malspertuloj. Krome, li ne bone scias la taskojn 
de SEJToj. Certe perfektiĝo en la lingvo estas unu el ĉefaj taskoj 
de la tendaroj, sed SEJT ne estas elementa kurso, kia la komencantaj
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finfine "forigas dubojn pri uzo de la gramatikaj reguloj". Ajna B- 
renkontiĝo por la kursfininto estae unuavice plonĝo en la lingvan 
atmosferon. La lasta kuraĝigas lin paroli en Esperanto.

La autoro plendas (sajne senkaŭza), ke liaj samklubanoj ne tre 
progresis en la lingvo. Pri tio kulpas ili mem kaj antaŭ eio la 
klubestro, kiu ne sukcesis anticipo agordi la tendumontojn, ne ins
tigis ilin nepre mem lerni, kapti nekutimajn esprimojn, demandi, 
interesiĝi, kuraĝi paroli en la lingvo, honti krokodiladon (ne timi 
la "verdan policon", sed konscie honti). Ili ne atendu manaon el la 
ĉielo: konstantan memorigadon, pusadon, metodikajn kaj pedagogiajn 
artifikojn de la grupestro, iu progresanto, spertulo.

Strangas la difino de la komencanto far la^autoro. Li asertas 
ke komencanto estas persono, kiu "havas preskaŭ 2500 radikvortojn 
en la kapo" (Zamenhof uzis nur 1294 radikvortojn) kaj "tralegis kaj 
tradukis almenaŭ 300 - 500 paĝojn en Esperanto". Se li eĉ post tio 
"misas la radikojn, kreas vortojn, ne estante certa ke kreas korek
te", do la persono devas esti ne komencanto, sed idioto.

Tamen ni revenu al la tendaro. De unu flanko la aŭtoro malbenas 
PP-on (legu - turistan marŝadon), konsideras tiujn tegajn tute per
ditaj. Kaj pro kio? Ĉar la temoj dum la marŝado estas rapide pasan
taj kaj ne memorfiksiĝas. Kaj la temoj estas tro teraj - valo, mont
grimpado, preparado de fajro, manĝado. Sed sidante akademieco en la 
tendaro kaj audante la vortojn de ĉiutaga vivo (kiujn vortojn?), 
oscedante pro enuo, la komencanto plirapide encerbigos la frazojn. 
De alia flanko la aŭtoro alvokas, ke ĉiuj : la spertuloj, progresa
ntoj kaj komencantoj - estu kune dum ripozaj (ĵ) vesperoj, kiuj de
vas transformiĝi altinstruado en naturaj 'kondicoj (!).

Endas scii, ke ĉiu kolektiva agado proksimigas la homojn, kaj 
la marŝado estas aktiva agado, ^kie oni helpas unu al alia.^Bezona- 
taj terminoj pli rapide enkapigas ol la abstraktaj. Ekz., ĉiu tuj 
memoros, ke pli rapide varmigas akvon betula trunko ol la pina.

Ciu partopreninto de OrSEJT-19 profunde dankas la organizintojn 
de la tendaro, kies animo estis L.Novikova. La autoro malprave ofe
ndis ilin kulpigante pri kvazaŭa malspritemo, ke ili ne povis ple
nigi la vesperojn per interesaj aranĝoj. La vesperoj ĉe Turgojak 
pasis tre agrable, bonege - tiel, kiel devis esti.

Se oni venia lerni, oni lernu dum ripozo, dum marŝado, naĝado, 
arbara promenado aŭ kolektado de brulligno. Lernu, demandu, kompa
ru, memorfiksu. Kaj parolu, ne timu erarojn, iu nepre ĝentile, sen
ofende korektos.

Vere estae, la lingvoinstruado lamis. La organizintoj pri tio 
ne kulpas. Por la dumtendara instruado sin anoncis ne multaj, fakte 
instruis nur Z.D.Skvorcova kajmi. Mi havis ĉ. 40 lernantojn. Tio 
estie nefruktodona, ne eblis ec kontroli la donitajn taskojn, aŭs
kulti ĉiun. Plej konvena estas 8-10-pereona grupo.

La aŭtoro pravas, ke la komencantoj kaj progresantoj.vizitu la 
Universitaton, keestu pridiskutataj metodikaj problemoj, la kluba 
vivo. Por pli efika instruado dum la tendaro mi proponas jenon:

1) La turista marŝado estu konsista parto de la tendaro kaj da
ŭru 3-5 tagojn, dum kiuj la grupanoj interamikiĝu kaj ekkonu plej 
bonajn trajtojn de la grupestro. La grupo konsistu plejparte el li
ngve samnivelaj personoj. Post la marŝado la grupestro daŭrigu la 
komencitan instruan laboron en la tendaro kun la sama grupo laŭ la 
plano, ellaborita de la Instrua fako.

2) La klubestro nepre sincere indiku la lingvonivelon de la te
ndumonta, por ke la organizantoj sciu al kiu grupo aligi lin.

3) La klubestroj emfazu al la rekomendataj, ke la tendaroj es
tas ne nur sanigaj kaj amuzaj, sed - pli grave - seriozaj aranĝoj.

4) Ciu kapabla instrui ce diversaj niveloj nepre anoncu sin. 
Plej malfacile estas gvidi progresantojn - ege respondeca tasko!

E.Perevertajlo (Teakent).
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дрйЕЯАЯО DE SEJM-SUBTEBAMTOJ РОВ LA AGADJARO 1977/78 
.(je la 6-a de aprilo)

Kolektivaj subtenantoj
1. Jerevana E-tlubo: 375010. Abovjana 3*  AOKS, Danieljan G.S.
2. Se tka E-klubo: 4569Ю S.-3 Oeljabinskoj bbi., d/v, Paizova P.H.
3. Tallinna E-klubo: 200001, ab. ja. 134 
Individuaj subtenantoj
1. Andrejev V.G.: 454000 Celjabinsk, ab. ja. 98
2. Andrlanova K.N.: 252173 Kiev, pr. Tyolny 26 - 162
3. Auderskaja T.V.: 270100 Odessa, Korolenko 5b - 26
4. Aukŝtikalniene B.P.: 235250 Pasvalie Lit. SSR. Janonio 27
5. Bajafimetov T.U.: 490050 Semipalatinsk, glavpoctamt, do voatreb. 
ĉ.Baltrusiene A.: 233023 Kaunas Lit. SSR, Vyduno 1-15
7. Baradosova M.: 418440 Aksaj Uraiskoj obi., Privokzalnaja 90
8. Baiysnikova E.: 433510 Dimitrovgrad-4 Uljanovekoj obi., Stroite

loj 24-3
9. Batnja P.P.: 228400 Daugavpils Latv.SSR, Ziemelju 7a - 8
10. Berezin G.D.: 343100 Krasnoarnejak Doneokoj obi., pr.Lenina 27-8
11. Beŝkarev V.P.: 603137 Gorkij P-137, pr. Gagarina 222 - 95
12. Bingelis V.R.: 234670 Marcinkonys Varenoa raj, Lit. SSR
13. Bifiert D.I.: 664046 Irkutsk, Bajkalskaja 130
14. Bojev S.H.; 480032 Alma-Ata, Institut zoologii
15. Bojko P.P.: 323010 Pavlograd Dnepropetrovskoj obi., Volodarskogo 

22 - 87
lĉ.Bondareva I.Z.: 238700 Sovetsk Kaliningradskoj obi., Krasnoarmej- 

skaja 11 - 12
17. Borieov L.N.: 140402 Kolomna Moskovskoj obi., Dzerĵinekogo 21-27
18. Bronstejn M.C.: 187500 Tifivin Leningradskoj obi., ab. ja. 2
19. Budkov P.F.: 213722 Ĵornovka Osipoviĉskogo raj. Mogiljovskoj obi. 
20?Bukats J.: 226011 Riga, Veidenbauma 35 - 29
21. Burgmeister M.: 226001 Riga, ab. ja. 55
22. Bystrickij S.V.:69OO68 Vladivostok, Kirova 14/2 - 15
23. Celiauska8 P.P.: 235745 Svekŝna Silutes raj. Lit. SSR,Partizana9 ? 
24.0ernov V.I.: 248016 Kaluga, Barrikad 126 - 20
25. Cujkova I.V.: 398005 Lipeck, Parkovaja 10 - 102
26. Dagys J.: 232000 Vilnius, Lenin-placo 9-16
27. Ebel (Citlau) R.L.: 656099 Baraaul, ab. ja. 83
28. Ernits Virvo:- 200012 Tallinn, Mahla 65-1
29. Gabeys A.M.: 235054 Gudĵiunai Kedainiu raj. Lit.SSR, Dsvinduoniai
30. Granat B.A.: 394026 Voroneĵ, Jeremejeva 27 - 25
31. Grigaitis V.: 232015 Vilnius, Ĵemaitee 1-86
32. Grikgedis M.P.: 231213 Gervjaty Ostroveckogo raj. Grodnenskoj obi.
33. Grinspan R.G.: 700125 Taŝkent, Vieokovoltnij massiv, Sajfulina 4
34. Guk A.A.: 347900 Taganrog Rostovskoj obi., ab. ja. 43 
35.6ilkibajeva A.: 483145 s/fi im. Ĉapajeva Kaskelenelogo raj. Alma-

Atinskoj obi., Intemacionalnaja 17
36.fiomiS E.K.: 350000 Krasnodar, ab. ja. 4
37.Inokaitiene E.: 235045 Seta Kedainiu raj. Lit. SSR 
38.1onesov A.I.: 7ОЗООО Samarkand, Sovetskaja 53 
39.IvaniBĈenko G.Je.: 315500 Lubny Poltavskoj obi., Rovoproloĵenna- 

ja 6 - 14
40.1vaaenko A.I.: 350042 KraBnodar, do vostrebovanija
41.Irmajlov S.A.:182100 Velikije buki Pekovskoj obi., Pogranicnaja 

1/61
42. Je rollin V.: 140406 Kolomna Moskovskoj obi., Okskij proep. 5a-14-
43. Judiokiene A.: 232044 Vilnius, Karoliniŝkiu 24 - 93
44. J(acalina Z.I.: 334807 Peodosija Krima koj obi., Lunae areko po 4-2
45. Kalnin8 A.R.: 226017 Riga, Kalnciema 126 - 2
46. Kapanadze Е.Я.: 380077 Tbilisi, pr. V.Psavela 26 - 102
47. Kapus t in L.G.: 603115 Gorkij, levsorovoj 72-7
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69.Majboroda V.G.: 244000 Sumy, 2-ja Habere
t— “ ----- — — —- — — - . . — . . — 

71.Мекув A.: 232000 Vilnius, ab. ja. 149
7 с. И4.ь.ь. л.га.. cvcjuu <njauux ьв»> u ел, uan.uuouui j — e,
73.Miroeov G.S.: 453200 Saiavat-11 Bask..ASSR, do vostrebovanija

ja 13 - 13
76.Neeme F.: 202240 Kehra Est. SŜR, Kooli 6-26

Aktuale-8(52)

48. Kil8iauskas R.: 235300 Paneveĵ/a Lit. S1R, litas lla - 1
49. Kilk A.K.s 200090 Tallinn, ab. ja. 264
50. Kirillova N.S. s 399740 Ĵeleo Lipeckoj obi., Kommunarov 103 - 71
51. Kivajev Ju.P.: 424000 Joskar-Ola, ab. ja. 50
52. Kobe A.P.s 324099 Krivoj Rog Dnepropetrovekoj obi.» ab. ja. 18
53. Kogan A.B.: 187500 Tifivin Leningradskoj obi., ab. ja. 2 
54-Koljcuk V.A.s 169900 Vorkuta Komi ASSR, GlavpoStaet, do vostreb.
55. Koroljov I.P.: 659316 Bijsk Altajskogo bruja, ab. ja. 5
56. Kotelnikov A.K.s 400015 Volgograd, G.Koroljovoj 9-19
57. Kulikov V.V.t 644007 Omsk, Sasonova 33
58. Kutlubaĵeva R.Ja.s 141300 Zagorsk-2 Moskovskoj obi., do vostrab.
59. Kuznecov S.N.: 103050 Moskvo, Gorkogo 19 - 67
60. Leanest L.E.: 203051 Harku Harju raj. Est. SSR, Instituudi 16-18
61. Laptev V.V.: 454084 Oeljabinsk, pr.Sverdiovskij 39-4
62. Laur A.H.: 200003 Tallinn, Mildi 8 -2
63. Lineekaja M.Ja.s 252030 Kiev, ab. ja. 644
64. Lineckij M.Ja.: 252200 Kiev, ab. ja. 539/1
65. Ljut V.A.: 226016 Riga, Lemefiu 13 - 30
66. Lobastova G.V.s 453200 Salavat BaSk. ASSR, Gorkogo 30-11
67. Losev L.A.: 663260 fiatanga Kraenojarskogo kraje, do vostrebovan.
68. LukoeeviĉiuB T.: 235300 Paneveĵys Lit. SSR, Radastu 22-2 

jnaja etrelki 21
7O.Matiukas B. s 234150 Moletaj. Lit; SSR, ab. ja. 11
-- - ■ ............. ................................................Э
72. Mikk A.M.: 202900 Viljandi Est. SSR, Jakobsoni 3-2
73. Miroeov G.S.: 453200 Salavat-11 Вавк..ASSR, do vostrebovanija
74. Mitrosĉuk N. A.: 662000 Bogotol Krasnojarskogo kraje, Ele vato ma

ja 1$ - 13
75. Muraakovskij Ju.S.: 310075 Ĥarkov, pr. Koelora 140 - 71
76. NeerneF.s 202240 Kehra Est. SSR, Kooli 6-26
77. Nikulsin V.I.: 460000 Orenburg, KraHnosnamjonnaja 9a - 3
78. Nocovkin V.Je.s 314000 Poltava-poctamt, do vostrebovanija 
79.0fiotin M.M.: 334156 Melnicnoje Belogbrskogo raj, Krimskoj obi. 
80.Ojalo J.: 200001 Tallinn, Nerva mnt 23-5
81.0pletajev V.V.: 626400 Surgut-1 Tjumenskoj obi., Dskabriatov 19-1
82. Pacjurko V.P.: 292080 Pustomyty Lvovskoj obi., 1 Maia 5/6
83. Palkin I.I.: 117449 Moskvo V-449, Svemika 7-3 -44
84. Pelu J.J.: 200016 Tallinn, Solme 21
85. Pavijukovee A.A.: 225650 Luninec Bre atakoj obi., ab. ja. 17
86. Pervufiina T.N.: 627100 Zavodoukovsk-l Tjumenskoj obi., Oktjabrj- 

ekaja 62
87. Podinja N.D.: 228400 Daugavpils-4 Latv
88. Podkaminer S.H.: 197010 Len:
89. Poljakov V.G.: 142200 Serpul

1)116-4 La tv. SSR, litova 27-8 
tingrad P-10, Skoinaja 48-7

_ ifiov Moskovekoj obi., Radcuka 7-6
90. Prokudina V.N. s 453200 Salavat Bask. ASSR, pr. Nsftjanikov 13-69
91. Ramonas A.P. j 235030 Kedainiai Lit. SSR, ab. ja. 15
92. Raus E.: 200021 Tallinn, do vostrebovanija
93. Riis V.A.: 203600 Pamu Eet. SSR, Rlia 78 - 19
9 4. Ruje vidu s V.: 233009 Kaunas Lit. SSR, R.Armijos 222 - 525 
95.Rybalcov M.D.: 140411 Kolomna Moskovskoj obi.. Kirova 30 - 45 
96.Samodaj V.V.: 113519 Moskvo, ul. Krasnogo ilaj aka 8 - 2 - 107 
97.Sebeekas A.: 235700 Palanga Lit. SSR, Klaipedoe 2 
98.Seljug.n ®* S,S 1Q2310 Puatoska Pskovskoj obi., p/o Kopjlok, dor. 

99.Semko V.M.: 293720 Drogobyc Lvovskoj obi., Borislavskaja 95-12 
100. Sevak G.G.: 375010 Jerevan, ab. ja. 78
lOl.Sibiroeva V.D.t 399949 Bufiovoje Caplyginskogo raj. Lipeckoj 

obi., ul. Centralnaja
102. S kalamo v I.I.: 252133 Kiev, bulv. Lesi Ukrainki 24b - 71 
103.Skiezgelae A.A.: 235800 Klaipeda Lit. SSR. ab. ja. 179 
104. Smildxins A.: 226016 Riga, Lene eu 17-13
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105.Sobanskij L.A.: 234090 SalĈininkai Lit. SSR, skola-internet k.9 
106.Sokolova 1.: 228409 Daugavpils Latv. SSR, Meĵa 36-1 
107.Solovjov V.S.: 335000 Sevastopol Krimskoj obi., Majakovskogo

6-12 
lOB.Soskina S.K.: 226055 Riga, Lidonju 20-7 
109.Striuĵas V.: 235280 Birjai Lit. SSR, Radvilos 4-5 
llO.Ŝipov V.V.: 446721 Birinsk ŝieonskogo raj. Kujbisevskoj obi.
lll.Sisko V.R.: 220086 Minsk, Slavinskogo 17-81
112.Smajenos L.V.: 343871 Avdejevka Doneckoj obi., Poctovaja 23,

PTU №43 
113.Stin N.P.: 610000 Kirov, Maklina 30 - 35
114. Tamoeiunas J.: 232000 Vilnius, ab. ja. 38
115. Tartysev Je.A.: 610000 Kirov, Truda 13-4
116. Tkeŝelaŝvili G.K.: 380060 Tbilisi, Pavlova 4a - 7
117. Toom A.: 202301 Porkuni Est. SSR
118. Vaitilaviĉius A.: 232043 Vilnius, Arhitektu 88-48
119. ValaSinas K.: 235240 Joniskelis Pasvalio raj. Lit. SSR, Ceraja- 

fiovskogo 53
120. Vasiljeva E.N.: 344030 Rostov-Don, Varfolomejeva 128
121. Virsila J.: 235720 Palanga Lit. SSR, Medĵiotoju 36
122. Vizgirdas A.-P. P.: 235800 Klaipeda Lit. SSR, ab. ja. 167
123. Vjazovcev V.K.: 453200 Salavat Bask. ASSR, pr. Neftjanikov 5-12
124. Vojnaroviĉ А.I.: 343871 Avdejevka Doneckoj obi., Gagarina 23-37
125. Vtorova T.I.: 400031 Volgograd. Rossijskaja 10 - 55
126. Zajdman Je.S.: 334200 Jalta Krimskoj obi., Kirova 26 - 10
127. Ziskandoviĉ M.A.: 630087 Novosibirsk, ab. ja. 33

Kompilis vicprezidantoj de SEJM D.Cibulevskij, P.Jegorovas

о MAGNETOFONA SERVO LABORAS
Post iomdaŭra interrompo la magnetofona servo reeklaboris. Be

daŭrinde, tio ne okazis pli frue pro diversaj kaŭzoj.
Estis tempo, kiam la servo, gvidata de A.Rogov, funkciis bone. 

Tamen la nuna stato ne estas brila. Unue - pluraj havataj E-surben
digoj eetas malaltkvalitaj, precipe tiuj de koncertoj dum tendaroj, 
renkontiĝoj, klubkunvenoj. Estas ankaŭ hazardaj surbendigoj. Laŭ 
mia opinio, por surbendigi iun koncerton, renkontiĝon persono oku
piĝanta pri tio devas pli akurate ĉion antaŭvidi, eble provludi kun 
parolanto, plenumanto ktp. Des pli. se vi ekzemple deziras surben
digi kunvenon, vesperon de viakklubo. Tamen estas parto de surben
digoj, kies kvalito estas sufiĉe bona kaj certe bona.

La servo dume havaa nur unu SEJM-magnetofonon. La dua estae pr
opraĵo de esperantisto-ĵunecano^ kiu ja ankaŭ deziras iam aŭskulti 
muzikon hejme. Do necesas baldaj akiri la duan bobenan magnetofonon. 
Krome, venos la somero, komencigos renkontiĝoj, tendaroj, sekve ne
cesos aĉeti almenaŭ unu porteblan. Mi opinias, ke la vicprezidanto 
de SEJM pri financoj min subtenos kaj asignos bezonatan sumon.

Nun estas ebleco surbendigi materialojn nur sur bobenoj, kun 
rapido 4, 9 kaj 19 cm/s (magnetofono "Kometa"). La servo disponas 
iom da novaj bendoj, sed la kvanto ne estas granda kaj ili restu 
nur por la servo mem. Do dezirantoj havi surbendigojn sendu purajn 
bendojn. Pli detala instrukcio kaj la listo de surbendigoj (24 ti
toloj, kun indikoj pri kvalito kaj plonĝo) riceveblas lau la adreso: 
232000 Vilnius, a/k 198, GaidamaviĉiuB Stasis Jono.

Mi proponas temaron de surbendigoj, kiujn mi atendas de kluboj,*  
subtenantoj: 1) prelegoj pri E-historio, movado; 2) E-lecionoj por 
kursoj: ^rakontoj de R-veteranoj; 4) artaj programoj de E-vespercj, 
renkontigoj; 5) kantoj, sociaj ludoj. Precipe grandan atenton ni 
doan al la 3-g temo: tio povas multon doni al nia historia fako. 
Kompreneble, ciu surbendigo estas ege utila dum E-kursoj, renkonti
ĝoj, klubaj kunvenoj, vesperoj.
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Por la magnetofona servo estae bezonataj kunlaborantoj - samb
roj de la servo. Anoncu vin: vi okupiĝos pri interesa laboro, lti 
invitas kunlabori ankaŭ aliajn fakojn - historian, popularigan, 
scieno-teknikan k. a.

S.Gaidamaviĉiue, estro de la servo.

CU El LA KLUBO AtT E» SEJM?

1. Agado. Konsiderante le kdndiĉojj^dt, nalgranda urbeto, kia fa
kte estas 'Hfivin. nia klubo dĝab aktive. Lq ekspozicion de politi
kaj porpacaj afiŝoj ni organizis kombado de lajpasinta jaro, sed 
pro multaj anoncoj en E-gazetaro la afiŝoj ne cesas veni. Pro tio 
ni jam povas paroli ne pri ekspozicio, sed pri kolekto de porpacaj 
afiŝoj. Novveninto parto de tiu kolekto formis novan eksposicion, 
kiun la klubo aranĝis en la urba Kulturdomo. Poparte la kolekton 
spektis la urboj Suman (Bulgario) kaj Samarkand. Kreskanta autori
tato de la klubo helpis aperigi fine de la pasinta jaro du artiko
lojn en la uzina ĵurnalo "Kirovec", eldonata en Leningrado. Tio es
tas grava sukceso, ĉar jam dum jardekoj eĉ ne unu pozitiva mendo 
pri Esperanto aperis en leningrada gazetaro. Lau mendo de la redak
cio ni preparis por publikigo serion el 9 artikoloj pri la intema
cia lingvo kaj ĝia rolo en laboro de nia klubo.

En oktobro 1977 post informaj prelegoj bone elelaboris E-kurso 
por komencantoj. Estas preparita por eldono kaj jam aperinta la xu- 
aa-Ssperanta frazaro de V.Gakalenko. Endas mencii la eksposicion 
pri internacia junulara turismo, vesperojn de "Diskoteko" por usi- 
naj komunloĝejoj kaj duonpretan katalogon de postmilitaj E-insig
noj, aperintaj en nia lando.

La laboro estus multe pli vasta kaj la rezultoj multejpli abun
daj, se ĝin ne malhelpus Kelkaj obstakloj. Unu el tiuj lau mi estas 
pridiakutenda en "A", ĉar ĝin spertas versajne ciuj kluboj.

2. Dilemo. Kiel Klubo de Internacia Amikeoo, la nia estas sufice 
amasa. Preparon de diversaj klubaj aranĝoj, rekte aŭ nerekte ligi
taj kun Esperanto, partoprenis Ĉ. 50 personoj. Ni reduktu tiun kva
nton ĝis 10: tiom da aktivuloj pli-malpli konstante visitas la klu
bon. Duono el ili spertas memstare organizi laboron enocertaj bran
ĉoj de la kluba agado. Kaj jen, konsiderante la lastan kvanton, mi 
volas diri pri unu fenomeno, kiun mi nomu ekz."fenomeno de Kogan".

En nuna stato de sia evoluo SEJM bezonas jam sufice nealtajn pe
rsonojn, kiuj okupu sin pri pure movadaj demandoj: Komitato, fakes
troj ktp. Do, A.Kogan, kies ngmon mi uzis por titoli la fenomenon, 
estras la Terminaran Centron ce STF de SEJM. Kun nia dua aktivulo, 
V.Gakalenko li plenumas tre gravajn taskojn por la Movado: gvidas 
kaj kontrolas laboron de o.'20 kunlaborantoj el diversaj urboj, or
digas la rezultojn de tiu laboro, konstante kontaktas kun TC deIBAE 
kaj similaj organizaĵoj, filmigas teknikajn E-terminarojn kaj sen
das la mikrobendojn laupete al ĉiu bezonanto.

Cu donas la menciita laboro utilon al SEJM kaj ĝenerale al fi
mo vado? Sendube. Cu povas la homo, okupiĝanta serioze pri tiom vas
ta kaj grava laboro, dediĉi sin ankaŭ al iuj internaj porurbaj ara
nĝoj de la klubo? Dubinde. Ni apenaŭ povas nomi similan homon klu
bano, ĉar lia utilo por la klubo estas preskaŭ zoila.

^j.Al oponantoj. Jes, ne nula. sed preskaŭ. De unu flanko, fine 
de clU1 aĝanĵaiŭ 11 donos al la klubo 40 poentojn (maksimume') lau 
raporto de eia fake stiro. Laborante en la klubo, li per prelegoj, 
artikoloj, kursoj ktp. alportus ne malpli ol 200 - 300 poentojn. De 
alia flanko, pro troa specialeco la laboro ne estaa interesa por 
vastaj rondoj kaj gia propaganda efiko estae pure nula por la urbo. 
Do, kie labori: en SEJM au en la klubo?

Oponantoj diros: trovu konvenan ekvilibron por labori ambaŭdi
rekta. Ja ekzistas apude alla fenomeno, ni nomu ĝin "fenoomno de
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Sapoĵnikov": la krasnojarBkano sukcesas agi kiel presidanto de la 
urba klubo kaj samtempe kiel vicprezidanto de SEJM. Kun mi diru, k® 
interalie ankaŭ A.Kogan estas presidanto de la klubo. Kaj mi invi
tas vin al simpla kalkulo.

Dume neniu elpensis pli ol 24-horan diurnon. Vi dormae kutime 
dum 7-8 horoj kaj manĝas dum 2-3 horoj tage - tion vi ne povas 
eviti, ĉu? Plue, dume en nia Jando Esperanto vivtenas unusolan per
sonon. Ceteraj devas labori au studi - okupi sin pri la aferoj, ce 
la plejmulto tro foraj de la lingvo internacia. Tiu okupo konsuma*  
9-10 horojn tage. Ni paŝu plu: imagu, ke vi tute ne havas famili
ajn aferojn. Por libroj, sporto, banejo, kinejo, amindumo ktp. lami 
la ripoztagojn. EĈ kun tiuj kondiĉoj vi^havos nur 3-6 horojn da 
libera tempo ĉiutage. Ni konsideru ankaŭ, ke okupon de homo oni po
vas taksi kiel seriozan, se li dediĉas al ĝi ne malpli ol 3 - 4 ho
rojn tage.

Kiel konkludo el cio supredirita sekvas, ke vi kapablas havi 
nur unu seriozan okupon krom la ĉefa laboro. Kaj la abstrakta nocio 
”Ekagado" jam ne povas esti tauga nomo por tiu okupo. Se iu provas 
okupiĝi pri du au tri aferoj samtempe kaj serioze, neeviteble iuj 
el tiuj okupoj lamas. Se li tamen certigas via, ke li en ĉiu afero 
agas egalsukcese, sendube li mensogas au estas simpla diletanto.

Kion oferi do? Eble vi scias...
M.Bronstejn (Tifivin).

MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO

LA REDAKCIO RICEVIS
“KF-2" - informilon de la kolektanta fako. Gi enhavas daŭrigon de 
la membrolisto (ĝis 64), anoncojn pri akireblaj E-aĵoj.

о
ANKORAŬ DU PASOJ ANTAŬEN

La 26-an de marto realiĝis la unua komuna ideo de Krasnojarska 
urba Konsilantaro de interklubaj: okazis dimanĉlaboro de geaktivu
loj el ĉiuj komune agantaj aliĝintaj kluboj. Partoprenis c. 60 ge
amikoj el 5 kluboj. La salajron oni decidis fordoni al Organiza Ko- 
mitato^de Tutmonda junulara festivalo en Habano.

Laŭ invito de la urba VLKSM-komitato, prezidanto de la E-klubo 
V.Sapoĵnikov partoprenis ties plenkunsidon la 30-an de marto kaj 
havis 10-minutan parolon pri agado kaj problemoj de la klubo. C.15C 
partoprenintoj akceptis la parolon favore, kun intereso.
AL LA AŬTOROJ

La lasta antaŭkonfarenca numero de "A" aperos junie. Gi estas 
planata kiel duobla (por junio - julio), do 16-paĝa aŭ pli. Fro 
tio, kaj ankaŭ pro eventuala partopreno de la redaktoro en scienca 
konferenco en Novosibirsk ekde 18.6., la fermo da t о estas transmeta
ta de la 10-a al^la 5-a de junio. Aperigo de matarialoj ricevotaj 
post tiu dato, eĉ se menditaj kaj enhave taŭgaj, ne estas garanti 
ata. Bonvolu zorgi pri la ĝustatempeco de viaj kontribuaĵoj.

EN LA SEKVA NUMERO
- artikolo de D.Cibulevskij pri financaj problemoj en SEJM
- imf omaj artikoloj pri kluba agado (Done ek, Lvov, Salavat k.a.)
LA KOMITATO DE SEJM GRATULAS LA LEGANTOJN OKAZE DE LA UNUAMAJA 
NESTO KAJ DEZIRAS FRUKTODONAN SOCIlUTILAN LABORON!

La informilo estas uzenda nur enlande! Fintajpita 16.4.78.
Sinje materialojn, por ”A" sendu al 121019 Moskvo d/v AroloviSu V,S.


